
ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«Վանաձոր համայնքի 2020 թվականի տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները  սահմանելու մասին », «ՀՀ Լոռու մարզի 

Վանաձոր համայնքում տեղական վճարների գծով  արտոնություններ սահմանելու մասին » և «Վանաձոր համայնքի 

վարչական տարածքում գտնվող քաղաքացիական հոգեհանգստի  (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների 

իրականացման և  (կամ)  մատուցման համար նախատեսված շենքերին և շինություններին ներկայացվող 

սահմանափակումները , պահանջները և պայմանները սահմանելու մասին » ավագանու որոշումների նախագծերի  

11.11.2019թ հանրային քննարկման վերաբերյալ 

Հ/հ Տեղեկատվության բնույթը Տեղեկատվության բովանդակությունը 

1 Նախագծի իրազեկումը 

Հանրության իրազեկումը սահմանված կարգով կատարվել է 28.10.2019  

համայնքապետարանի պաշտոնական կայքով՝ www.vanadzor.am, ինչպես նաև 

հայտարարությունը և որոշումները փակցվել են համայնքապետրանի մուտքին և   

տարածվել են սոցիալական ցանցով  

2 
Հանրային քննարկման 

մասնակիցներ 

 1. Ավագանու անդամներ  

• Գայանե Քալանթարյանը 

• Սեյրան Ղամբարյանը 

• Սոխակ Մելքոնյանը 

• Դավիթ Հակոբյանը 

• Վահե Կռոյանը 

• Կարինե Ղուկասյանը 

• Հայկազ Սիմիկյանը 

• Անահիտ Կարապետյանը 

2. Համայնքի աշխատակազմի  բաժնի պետեր և բաժինների աշխատակիցներ ` 

- Վահագն Դավիթավյանը 

- Էդիկ Հովսեփյանը 

- Արևհատ Հովհաննիսյանը 

- Լուսինե Ստեփանյանը 

- Արթուր Ղամբարյանը  

- Լուսինե Ստեփանյանը 

- Հերմինե Զարմանյանը 

http://www.vanadzor.am/


- Լիլիթ խաչատրյանը 

3. Համյանքի ղեկավարի մամուլի քարտուղար Դինարա Մխոյանը 

4. Ինչպես նաև՝ 

• Տաթևիկ Գալոյանը 

• Գայանե Գասպարյանը 

• Բավական Մարտիրոսյանը 

• Էրիկ Օհանյանը 

 

 

3 

Հանրային 

քննարկումներին 

մասնակցության 

արդյունքները 

«Վանաձոր համայնքի 2020 թվականի տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները  

սահմանելու մասին » որոշման նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ. 

 

Տեղական տուրքերի դրույքաչափերի մասով. 

1. Ավագանու անդամներ ՝  

• Հայկազ Սիմիկյան –առաջարկվում է հետայսու որոշման նախագծին կից 

ներկայացնել նաև նախորդ տարվա որոշման հետ տուքերի և վճարների 

համեմատական տարբերությունը՝ ըստ տողերի, եթե դրանք առկա են:   

• Վահե Կռոյան, Սեյրան Ղամբարյան - Նախագծի հավելվածի 6-րդ կետով 

նախատեսված «Համայնքի վարչական տարածքում թանկարժեք մետաղներից 

պատրաստված իրերի որոշակի վայրում մանրածախ առք ու վաճառք 

իրականացնելու թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար» տողով 

սահմանել տարեկան 75 000 դրամ , առաջարկված 50 000-ի փոխարեն: 

• Վահե Կռոյան - Նախագծի հավելվածի 4-րդ կետում «Համայնքի վարչական 

տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային 

գազերի վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար» տողի 

փոխարեն գրել երկու նոր տող ՝  «Համայնքի վարչական տարածքում հեղուկ 

վառելիքի վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար» և  

«Համայնքի վարչական տարածքում սեղմված բնական կամ հեղուկացված 

նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա 

համար» տողեր, տուրքի չափը թողնելով անփոփոխ:  

• Վահե Կռոյան, Դավիթ Հակոբյան, Հայկազ Սիմիկյան, Վահագն Դավիթավյան – 

հավելվածի 9-րդ կետի զ/ ենթակետով  «Վիճակախաղերի համար» տողում տուրքի 



չափ սահմանել 225 000 հազար դրամ, մախկին 150 000 դրամի փոխարեն: 

• Վահե Կռոյան, Կարինե Ղուկասյան- հավելվածից հանել 8-րդ կետը 

՝«Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին համայնքի վարչական 

տարածքում «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված՝ բացօթյա առևտրի կազմակերպման 

թույլտվության համար՝ յուրաքանչյուր օրվա համար` մեկ քառակուսի մետրի 

համար», քանի որ գանձումները կատարվում են նաև ոչ իրավաբանական 

անձանցից և ավագանին չի սահմանել բացօթյա առևտրի համար տեղեր:   

• Հայկազ Սիմիկյան, Վահե Կռոյան- հանել հավելվածի 9-րդ կետի դ/ ենթակետը 

խաղատների մասին, քանի որ օրենքով Վանաձորում չեն կարող գործել 

խաղաղտներ:   

• Վահե Կռոյան- հավելվածի 9-րդ կետի  ա/ ենթակետում  նվազեցնել  

դրույքաչափը առևտրի օբյեկտների համար: 

• Էդիկ Հովսեփյան, Վահագն Դավիթավյան- հավելվածի 18-րդ կետի ա/ և բ/ 

ենթակատերում ավելացնել «օրացուցային տարում » բառերը:  

Տեղական վճարների դրույքաչափերի մասով. 

• Հայկազ Սիմիկյան – հավելվածի 9.9  կետի գ/ ենթակետում նշել, թե ամսական 

10 000 դրամը քանի ժամի է վերաբերում:  

• Կարինե Ղուկասյան – հավելվածի 9.8 կետի բ/ ենթակետում դրույքաչափ 

սահմանել 3000 դրամ: 

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում տեղական վճարների գծով  

արտոնություններ սահմանելու մասին » Վանաձոր համայնքի ավագանու որոշման 

նախագծի վերաբերյալ  առաջարկություններ 

 

Կարինե Ղուկասյան – նախագծի 1.1  կետի ե/ և գ/ ենթակետում «չորս և ավելի 

անչափահաս երեխաներ» բառերը փոխարինել «երեք և ավելի անչափահաս 

երեխաներ» բառերով: 

 

«Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող քաղաքացիական 

հոգեհանգստի  (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման 

և  (կամ)  մատուցման համար նախատեսված շենքերին և շինություններին 




